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Sjøblom standard undersøkelsesbenk
Todelt undersøkelsesbenk

Undersøkelsebenken er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, bruke-
rvennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Den finnes i flere forskjellige utførelser for å kunne tilgodese 
ulike virksomheters behov.

Benken kan fås med:

• Forkrommet (standard) eller hvitlakkert understell.
• Hydraulisk eller elektrisk høyderegulering. Den elektriske kan fås med 1-3 motorer.
• Sjokkleie, standard
• Gass sylinder (standard) eller elektrisk motor for regulering av ryggstløtte og sjokkleie.
• Individuelt låsbare (standard) eller sentrallåste hjul.
• Ulike bredder, med 70 cm som standard.
• Ulike farger på trekket for å kunne matche rommets farger.
• Ett stort tilbehørsprogram

Understellet er konstruert i en kraftig utførelse, og har fire løftepunkter, noe som gjør benken stabil 
og trygg.

Liggeflatens avviserramme beskytter polsteret mot støt og er konstruert slik at det ikke er noe klem-
fare.

Stabil konstruksjon gjør at pasienten uten problemer kan sitte 

lengst ut på benken uten problemer.

Benken har god tilt på sjokkleie og kontrollen til gass 
sylinderen sitter lett tilgjengelig ved fotenden. Motor 
til sjokkleie og ryggstøtte fins som tilbehør, og 
reguleres enkelt med fot- eller håndkontroll.



Papirrullholderen og avriveren inngår (avriveren holder dessuten papiret på plass). Plastdekselet foren-
kler rengjøring og har en integrert skuff til forvaring.

Ryggstøtten og sjokkleie reguleres trinnløst med gass sylindere (standard) som har lett tilgjengelige 
kontroller. En elektrisk regulerbar ryggstøtte (tilbehør) er til sin fordel i virkson\mheter der mange just-
eringer av ryggstøtten forekommer. Selv sjokkleie kan monteres med el motor.

Høyderegulering kan gå fra et lavt til et høyt leie, noe som gir personalet gode forutsetninger for å 
stille inn riktig ergonomisk arbeidsstilling og forenkler også pasientens på- og avstigning.

Hydraulikkpumpen, som er lettpumpet, reguleres med fotpedal på begge sider av benken.

Motorenes drivenhet kobles til vanlig strømuttak 220-240 V. Motorer og kontroller har 24 V via 
drivenheten. Batteri back-up fås som tilbehør. Velg mellom håndkontroll (standard) eller fotkontroll. 
Kan også fås med doble kontroller.

Polsteret av skumplast er kledd med høykvalitets skai og gir en god liggekomfort, vel anpasset til 
undersøkelser. Trekk finnes i et stort utvalg av farger.

Hjulene er lettrillende. To individuelt låsbare hjul, ett med retningssperre og ett hjul uten brems.  
125 mm hjul er standard. De sentrallåste hjulene (tilbehør) kan fås i hvit design. Disse kan låses fra begge 
sider av benken. Samtlige fire hjul låses med et pedaltrykk. Fotpedalen som styrer retningssperren, sitter 
ved fotenden.

Nedsenket til laveste leie blir benken veldig lav, og sammen med 
en ren konstruksjon forenkler dette for pasientens på- og 

avstigning fra en rullestol, pasientvogn eller lignende.

Ved at benken kan reguleres fra det veldig lave leiet til et veldig 
høyt leie, gir det personalet gode forutsetninger for en riktig 

ergonomisk arbeidsstillling.



Standard utførelse, krommet Art. nr. Art. nr.

Hydraulisk Elektrisk

Med sjokkleie og hjul SJ010-8051 SJ011-8051

Med sjokkleie, hjul og sentralbrems SJ010-8551 SJ011-8551

Tilbehør Art. nr.

Hvitlakkert understell* SJ010-0000

Nakkepute SJ010-0100

Sentrallåste hjul* SJ010-8055

Hvite sentrallåste hjul* SJ010-8057

Sidegrinder* par SJ010-8070

Infusjonsstativ SJ010-8080

Polster m/hull til ansiktet SJ010-8100

Batteridrift* SJ010-8201

Håndkontroll, en motor SJ010-8202

Håndkontroll, to motorer SJ010-8203

Håndkontroll, tre motorer SJ010-8204

Fotkontroll, en motor SJ010-8205

Fotkontroll, to motorer SJ010-8206

Fotkontroll, tre motorer SJ010-8207

Adapter, doble kontroller* SJ010-8208

60 cm bredde* SJ010-8600

80 cm bredde* SJ010-8800

90 cm bredde* SJ010-8900

Tilbehørsskinner, bendelen* SJ010-8060

Tilbehørsskinner, ryggstøtten* SJ010-8061

Armstøtte** SJ010-8072

Sentrallås fra hodeenden* SJ010-8058

Sentrallås fra begge sider* SJ010-8059

Elelktrisk regulerbar ryggstøtte SJ010-8525

Elektrisk regulerbart sjokkleie SJ010-8535

* Kan ikke etterbestilles

** Krever tilbehørsskinne

Mål

Lengde 195 cm

Bredde 70 cm (std), 60, 80 eller 90 cm

Høyde 53-91 cm

Ryggstøtte 75 cm

Ryggstøttevinkel +64°

Sjokkleievinkel -14°

Vekt 65 kg

Maks brukervekt 200 kg

Undersøkelsesbenk standard, to-delt
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